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Välkommen till Kvarnvikenregattan 2020
• Här samlas lite praktisk information kring landbaser och sjösättning.

• Jollarna är uppdelade på tre landområden varav två ligger på IRS varvsområde, Kaanans väg 67. Det 
tredje är inne på KBS hamnområde, Kaanans väg 63

• Sjösättning 
• Optimister på IRS kommer att sjösätta på närliggande kanotklubb, Kaanas väg 69 
• Optimister och OK på KBS sjösätter från KBS. 

• Följebåtar sjösätts på öppen ramp precis före kanotklubben. 
• Se appen Båtramp

• Båths står parkerad på IRS under hela regattan 

• Toaletter (major) finns uppställda på respektive landområde. 

• Jollar kan lämnas på IRS under fredagen då området är öppet. För jollar på KBS kommer det att vara 
bemannat 17-21 under fredag 11/9. Då kan även sjösatta ribbar lämnas. 

p.g.a. brand natten mellan 9-10/9 vid den ursprungliga sjösättningsrampen saknas det rinnande vatten på 
området. Fyll därför era flaskor om möjligt hemma.  

www.kbsjolle.se



Vägbeskrivning från Islandstorget



Kaanans sjösättningsramp för följebåtar

Bil och trailer parkeras på grusplanen, se lokala 
parkeringsregler

Seglarna är uppdelade på olika landområden, 
A-D för att minska trängsel

Ängby BK
Uppställning 
över natten

Om IRS inte går att låsa finns möjlighet
att låsa in båtar på Ängy BK varv över
natten. (Öppet L:17-17:30 / S:8-8:30

Översikt



Uppställning
Jollar för natten

Landområde A & B
Två separata toaletter, en 
per fleet, för att minska 
kontakt mellan seglarna

Landområderna
sjösätter på olika
tider.

A: 10:15-10:30
B: 10:30-10:45



1
2

Vagnar

Vagnar

Båda ramperna kan
Användas. 

Stapla vagnarna snyggt

Grind mot vägen
enbart öppen på
morgon och em

Sjösättningstider:
A: 10:15-10:30
B: 10:30-10:45

Sjösättning Optimist A & B
Sker vid kanotklubben



Landområde C & D
Optimist & OK-jolle

Race office

Sjösättning
OK, C: 9:45-10:00
Opti, D: 10:00-10:15

D

C

Ribbar
Tala med 
funktionär på
KBS för plats 
över natten.
Nattvakt
finns.



Välkomna!

• Anna Karlsson, 0708-977925 (Projektledare)

• Björn Weck, 070-3991993 (Tävlingsledare)

• Mikael Skoog, KBS 0735-250004 (Seglingsledare)

• Charlotte Åkesson, KBS 0793-368793 (ass. Seglingsledare)

www.kbsjolle.se


